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 اٌفصً

 

 ( 1 ) األعُبءّمزر ٌ اٌّهبراث األطبطُت       
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 دراطت اٌغُبة

 حخؼزف ػًٍ ػٍُ األعُبء .1

 حغذد اٌفىائذ اٌّخىلؼت ِٓ دراطت ػٍُ األعُبء .2

 حٍخص خصبئص اٌّخٍىلبث اٌغُت .3

 اٌطبُؼٍحىظظ خصبئص اٌؼٍُ  .4

 اٌطبُؼُت)غُز اٌخضزَبُت ( حمبرْ بُٓ اٌؼٍىَ اٌطبُؼُت )اٌخضزَبُت(واٌؼٍىَ غُز .5

 (SIحصف أهُّت إٌظبَ اٌّخزٌ ووعذاث إٌظبَ اٌذوٌٍ) .6

 طخٕخبسحصف اٌفزق بُٓ اٌّالعظت واال .7

 حؼزف اٌطزَمت اٌؼٍُّت اٌخٍ َظخؼٍّهب ػٍّبء األعُبء فٍ بغىرهُ .8

 اٌّظخمً اٌخببغ واٌّخغُز حُّش بُٓ اٌّخغُز .9
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حٕظُُ حٕىع 

 اٌغُبة

 حمبرْ بُٓ غزائك والً ِٓ أرططى وٌُُٕىص فٍ حصُٕف اٌّخٍىلبث اٌغُت .1

 طخخذاَ ٔظبَ اٌخظُّت اٌزٕبئٍبطُ اٌؼٍٍّ بحىظظ وُف َىخب اال .2

 حٍخص ِظخىَبث حصُٕف اٌّخٍىلبث اٌغُت .3

 حمبرْ اٌخصبئص اٌزئُظُت ٌفىق اٌّّبٌه اٌزالد .4

 حُّش بُٓ اٌّّبٌه اٌظج .5

 حصٕف اٌّخٍىلبث اٌغُت إًٌ ِظخىَبث اٌٍّّىت .6
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اٌبىخُزَب 

 واٌفُزوطبث

 اٌخصُٕفُت وفئبحهّب حُّش بُٓ اٌبذائُبث واٌبىخُزَب -1

 حصف أٌُبث بمبء اٌبىخُزَب ِٕفزدة فٍ اٌظزوف اٌبُئُت اٌمبطُت -2

 اٌبىخُزَب فٍ اإلٔظبْ حصف وُف حؤرز -3

 حىظظ اٌخزوُب اٌؼبَ ٌٍفُزوطبث -4

 ػٓ غزَك دورة اٌخغًٍ األعذاد فٍ حعبػف اٌفُزوصحمبرْ بُٓ حظٍظً  -5

 وحعبػف اٌفُزوص اٌؼىظٍ ٔذِبصُت,واٌذورة اال

 ػٕذ اٌخظبب فٍ اٌّزض وحأرُزاحهب حٕبلش حزوُب اٌبزَىٔبث وحعبػفهب -6
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 اٌطالئؼُبث

 حىظظ وُف حصٕف اٌطالئؼُبث بغظب غزَمت حغذَخهب -1

 حظخٕخش دور اٌطالئؼُبث فٍ اٌبُئت -2

 األوٌُبثحغذد خصبئص  -3

 حصف حزوُب األوٌُبث -4

 حىظظ دوراث اٌغُبة فٍ بؼط األوٌُبث -5

 حصف خصبئص ػذة شؼب ِٓ اٌطغبٌب -6

ػخببرهب صفت ٌبؼط بِزحبطت ِغ ػٍُّت اٌبٕبء اٌعىئٍ بحغذد صبغبث ربٔىَت  -7

 اٌطغبٌب

 حفظز وُف حخخٍف اٌذَبحىِبث ػٓ ِؼظُ ِضّىػبث اٌطغبٌب األخزي -8

 ػًٍ غذائهبحشزط وُف حغصً اٌفطزَبث اٌّبئُت  -9
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 ( 1 ) األعُبءاٌّهبراث األطبطُت ٌّمزر  اٌفصً 
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 اٌفطزَبث

 

 حغذد اٌخصبئص اٌزئُظُت ٌٍفطزَبث -1

 حىظظ غزائك اٌخغذٌ فٍ اٌفطزَبث -2

 حغذد رالد أّٔبغ  ِٓ اٌخىبرز اٌالصٕظٍ فٍ اٌفطزَبث -3

 حغذد أربغ شؼب رئُظُت ِٓ اٌفطزَبث -4

 اٌفطزَبثحٍخص اٌخصبئص اٌخٍ حُّش وً شؼبت ِٓ  -5

 حصف أّٔبغ اٌخىبرز فٍ وً شؼبت ِٓ اٌفطزَبث -6

 حغذد خصبئص األشٕبث -7

 حصف خصبئص اٌؼاللبث فٍ اٌفطزَبث اٌضذرَت -8

 حذوز بؼط فىائذ اٌفطزَبث وبؼط ِعبرهب ٌإلٔظبْ -9
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ِذخً إًٌ 

 اٌغُىأبث

حفغص اٌخىُفبث اٌخٍ هُئهب هللا طبغبٔه وحؼبًٌ ٌٍغُىأبث عخً حخّىٓ ِٓ  -1

 ِخخٍفت اٌؼُش فٍ بُئبث

 حزبػ بُٓ اٌخزوُب واٌىظُفت فٍ اٌغُىاْ -2

 حُّش بُٓ ِزاعً اٌخىىَٓ اٌضٍُٕٕ فٍ اٌغُىأبث -3

حىظظ وُف َّىٓ حىظُف اٌصفبث اٌخشزَغُت فٍ ِظخىَبث بٕبء أصظبَ  -4

 اٌغُىأبث فٍ اٌخصُٕف

 حبُٓ وُف َّىٓ حىظُف اٌخضبوَف اٌضظُّت فٍ حصُٕف اٌغُىأبث -5

 ُىأبث اٌغمُمُت اٌخضىَف اٌضظٍّحُّش بُٓ ٔىػٍ إٌّى اٌضٍُٕٕ ٌٍغ -6

 ( ) اٌظٍُىٍِ

 حُّش بُٓ اٌخزوُب واٌىظُفت فٍ اإلطفٕضُبث واٌالطؼبث -7

 حصف حٕىع اإلطفٕضُبث واٌالطؼبث -8

 حمىَ بُئبث اإلطفٕضُبث واٌالطؼبث وأهُّخهب -9
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اٌذَذاْ 

 واٌزخىَبث

 حمبرْ بُٓ حىُفبث اٌذَذاْ اٌّفٍطغت اٌخٍ حؼُش ِخطفٍت واٌخٍ حؼُش عزة -1

 حىظظ وُف حغبفع اٌذَذاْ اٌّفٍطغت ػًٍ االحشاْ اٌذاخٍٍ -2

 حمبرْ بُٓ اٌطىائف اٌزالرت ٌٍذَذاْ اٌّفٍطغت -3

 حمبرْ بُٓ خصبئص والً ِٓ اٌذَذاْ االططىأُت واٌذَذاْ اٌّفٍطغت -4

 حخؼزف اٌذَذاْ االططىأُت ِؼخّذاً ػًٍ غزَمت عزوخهب -5

 حمىَ خطز اإلصببت ببٌذَذاْ االططىأُت اٌطفٍُُت -6

 أوصه اٌخشببه واالخخالف بُٓ اٌذواراث واٌذَذاْ االططىأُت حبُٓ -7

 حصف حزوُب اٌضظُ فٍ اٌزخىَبث -8

 حىظظ أهُّت اٌؼببءة ٌٍزخىَبث -9

 ـ حغًٍ أهُّت اٌّخبغ واٌمذَ اٌؼعٍُت ٌٍزخىَبث11

 ـ حمبرْ بُٓ غىائف اٌزخىَبث اٌزالد11

 اٌّفٍطغتـ حمبرْ بُٓ اٌذَذاْ اٌغٍمُت واٌذَذاْ االططىأُت واٌذَذاْ 12

 ـ حمىَ أهُّت اٌخمظُُ بىصفت حىُفبً ٌٍبمبء فٍ اٌذَذاْ اٌغٍمُت13

 ـ حُّش بُٓ خصبئص اٌطىائف اٌزالرت اٌزئُظت ٌٍذَذاْ اٌغٍمُت اٌخٍ 14

 حظبػذهب ػًٍ اٌؼُش فٍ ِىاغٕهب اٌبُئُت      
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 اٌّفصٍُبث

 

اٌهُىً اٌخبرصٍ, واٌشوائذ اٌّفصٍُت, وحمظُُ اٌضظُ فٍ حمىَ أهُّت  -1

 اٌّفصٍُبث

 حمبرْ بُٓ حىُفبث األصهشة اٌّخخٍفت فٍ اٌّفصٍُبث -2

حُّش أػعبء اٌّفصٍُبث اٌخٍ حّىٕهب ِٓ اٌّغبفظت ػًٍ االحشاْ  -3

 اٌذاخٍٍ ِٓ غُزهب

 حُّش اٌخزاوُب واٌىظبئف فٍ اٌّضّىػبث اٌزئُظت فٍ اٌّفصٍُبث -4

 اٌخىُفبث فٍ اٌّضّىػبث اٌزئُظت ٌٍّفصٍُبثحمبرْ بُٓ  -5

 حغذد اٌصفبث اٌُّّشة ٌىالً ِٓ اٌمشزَبث واٌؼٕىبُبث -6

 حغذد صفبث اٌغشزاث -7

 حغًٍ وُف َغذد اٌخزوُب اٌىظُفت فٍ اٌغشزاث -8

 حمبرْ بُٓ اٌخغىي اٌىبًِ واٌخغىي اٌغُز اٌىبًِ -9
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شىوُبث اٌضٍذ 

واٌالفمبرَبث 

 اٌغبٍُت

 

 ٌشىوُبث اٌضٍذحٍخص اٌصفبث اٌؼبِت  -1

حمىَ وُف ِىٓ اٌضهبس اٌىػبئٍ اٌّبئٍ واأللذاَ األٔبىبُت شىوُبث  -2

 اٌضٍذ ِٓ اٌبمبء

 حُّش بُٓ غىائف شىوُبث اٌضٍذ -3

حفظز صفبث اٌالفمبرَبث اٌغبٍُت اٌخٍ أدث إًٌ حصُٕفهب فٍ شؼبت  -4

 اٌغبٍُبث

حغًٍ صفبث اٌالفمبرَبث اٌغبٍُت اٌخٍ أدث إًٌ حصُٕفهب ِغ  -5

 اٌالفمبرَبث

 رْ بُٓ اٌخىُفبث فٍ اٌظهُُ وبخبػ اٌبغز .حمب -6
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األسًبن 

 وانجشيبئُبد

 رسذد خظبئض انفمبسَبد ارٍ رًُضهب ػٍ انالفمبسَبد  -1

 رظف أهى انخظبئض انًشزشكخ ثٍُ ؽىائف األسًبن  -2

 رهخض ركجف خظبئض األسًبن  يغ انسُبح انًبئُخ  -3

 رمبسٌ ثٍُ انخظبئض انًخزهفخ نطىائف األسًبن -4

 رسهم أَىاع انزكُفبد انزٍ كبَذ يهًخ ػُذيب اَزمهذ ثؼغ انًخهىلبد انسُخ إنً انُبثسخ  -5

 رهخض خظبئض انجشيبئُبد  -6

 رفشق ثٍُ سرت انجشيبئُبد  -7
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انضوازف 

 وانطُىس

 رىػر انخظبئض انزٍ رًكٍ انجُؼخ انشههُخ )األيُُىَُخ (يٍ انزكُف نهؼُش ػهً انُبثسخ  -1

 رهخض خظبئض انضوازف -2

 رًُض ثٍُ سرت انضوازف  -3

 رهخض خظبئض انطُىس -4

 رشثؾ ثٍُ ركُفبد انطُىس ولذسرهب ػهً انطُشاٌ  -5

 رظف انشرت انًخزهفخ نهطُىس -6
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 انثذَُبد

 

 رسذد خظبئض انثذَُبد  -1

 رظف كُف رسبفع انثذَُبد ػهً دسخخ زشاسح ثبثزخ نهىطىل إنً االرضاٌ انذاخهٍ  -2

 رًُض ثٍُ انزُفس فٍ انثذَُبد وارُفس فٍ انفمبسَبد األخشي  -3

 رفسض خظبئض انثذَُبد فٍ كم يٍ رسذ انطىائف انثالس نهثذَُبد  -4

 د يخزهفخ رًُض ثٍُ انزكُفبد انزٍ رسهى فٍ رُىع انثذَُبد ,ورًكُهب يٍ انؼُش فٍ ثُئب -5

 رمبسٌ ثٍُ سرت انثذَُبد انًشًُُخـ   -6
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اندهبص انهُكهٍ 

 وانؼؼهٍ

 رًُض ثٍُ ػظبو انهُكم انًسىسٌ وانهُكم انطشفٍ  -1

 رظف كُف َزكىٌ ػظى خذَذ -2

 رخض وظبئف اندهبص انهُكهٍ  -3

 رظف أَىاع انؼؼالد انثالثخ -4

 يب َسذس فٍ أثُبء اَمجبع انؼؼهخ ػهً يسزىي انخهُخ وانًسزىي اندضَئٍرفسش  -5

 رًُض ثٍُ األنُبف انؼؼهُخ انجطُئخ االَمجبع وانسشَؼخ االَمجبع -6
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 اندهبص انؼظجٍ

 

 رسذد األخضاء انشئُسخ نهخهُخ انؼظجُخ ورظف وظُفخ كم يُهب  -1

 انؼظجُخ  َُزمم ػهً ؽىل انخهُخُبل انؼظجٍ اإلشبسح انكهشثبئُخ وكُف كُف َشجه انسرفسش -2

 رظًى يخططب" َىػر األلسبو انشئُسخ نهدهبص انؼظجٍ -3

 رمبسٌ ثٍُ اندهبص انؼظجٍ اندسًٍ واندهبص اػظجٍ انزارٍ  -4

 رسذد أسثغ ؽشائك رؤثش ثهب انؼمبلُش فٍ اندهبص انؼظجٍ  -5

 رظف ؽشائك يخزهفخ رهسك ثهب انؼمبلُش ػشسا" ثبندسى ورسجت انًىد نإلَسبٌ  -6

 كُف َظجر اإلَسبٌ يذيُب" ػهً انؼمبلُشرفسش  -7
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أخهضح انذوساٌ 

وانزُفس 

 واالخشاج

 رسذد انىظبئف األسبسُخ ندهبص انذوساٌ  -1

 رظًى يخططب" نزذفك انذو فٍ انمهت واندسى  -2

 رمبسٌ ثٍُ يكىَبد انذو انشئُسخ  -3

 رًُض ثٍُ انزُفس انذاخهٍ وانخبسخٍ  -4

 رىػر يسبس انهىاء فٍ اندهبص انزُفسٍ  -5

 رسذد انزغُشاد انزٍ رسذس فٍ اندسى خال ػًهُخ انزُفس  -6

 رهخض وظُفخ انكُخ فٍ اندسى  -7

 رزجغ خطىاد ركىٍَ انجىل وانزخهض يُه  -8

 رًُض ثٍُ انزششُر وإػبدح االيزظبص فٍ انكهُخ -9
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خهبص انهؼى 

 وانغذد انظى

 انثالس نهدهبص انهؼًٍرهخض انىظبئف انشئُسخ  -1

 رسذد رشكُت أخضاء اندهبص انهؼًٍ ووظبئفهب  -2

 رظف ػًهُخ انهؼى انكًُُبئٍ  -3

 رشثؾ يسزىي انُشبؽ ثكًُخ انسؼشاد انسشاسَخ انالصيخ نهسفبظ ػهً وصٌ خسى يثبنٍ -4

 رظف َىارح هؼى انجشورُُبد وانكشثىهُذساد وانذهىٌ فٍ انمُبح انهؼًُخ -5

 ذ انًؼذَُخ فٍ انسفبظ ػهً االرضاٌ انذاخهٍ نهدسى رىػر دوس انفُزبيُُبد واأليال -6

رطجك انًؼهىيبد فٍ ًَىرج انهشو انغزائٍ انشخظٍ ويهظمبد األغزَخ ػهً أَهب أدواد  -7

 رسبػذ ػهً رشسُخ ػبداد غزائُخ طسُخ 

 رؼشف وظبئف انغذد انزٍ ركىٌ خهبص انغذد انظى ورظفهب -8

 ٍ اندسى انذاخهٍ انسفبظ ػهً ارضاٌ رىػر دوس خهبص انغذد انظى ف -9

 رظف آنُخ انزغزَخ انشاخؼخ انزٍ رُظى يسزىي انهشيىٌ فٍ اندسىـ 11
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انزكبثش وانًُى فٍ 

 اإلَسبٌ

 رهخض ورُبلش رشكُت خهبصٌ انزُبسم انزكشٌ واألَثىٌ -1

 رىػر كُف رُظى انهشيىَبد خهبصٌ انزُبسم انزكشٌ واألَثىٌ -2

 رُبلش يشازم دوسح انسُغ  -3

 رسذس فٍ األسجىع األول ثؼذ اإلخظبةرُبلش انزغُشاد انزٍ  -4

 رظف انزغُشاد انشئُسخ انزٍ رسذس فٍ انًشازم انثالس نزكىٍَ اندٍُُ -5

 رىػر رغُش يسزىَبد انهشيىَبد خالل انسًم -6
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 خهبص انًُبػخ

 

 رمبسٌ ثٍُ انًُبػخ غُش انًزخظظخ )انؼبيخ ( وانًزخظظخ )انُىػُخ ( -1

 رهخض رشكُت اندهبص انهًُفٍ ووظُفزه -2

 رًُض ثٍُ انًُبػخ انسهجُخ وانًُبػخ اإلَدبثُخ  -3

 

 

 



 

 
 

 الثانوٌة ( )المرحلةمررات األحٌاء المهارات األساسٌة لممذكرة    

 

 وزارة التعليم                              

 (                              280الرمس)

 إلادارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك             
 شراف التربوي إدارة إلا الشؤون التعليمية ـ 

 قسم العلوم الطبيعية 
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 اٌفصً

 

 ( 3األعُبء  ) ّمزرٌ اٌّهبراث األطبطُت            

 

 

1 

 

 ِمذِت فٍ إٌببحبث

 

 حخؼزف حزاوُب إٌببحبث اٌالوػبئُت .1

 حمبرْ بُٓ خصبئص ألظبَ إٌببحبث اٌالوػبئُت .2

 حغذد وحغًٍ خصبئص إٌببحبث اٌىػبئُت اٌالبذرَت .3

 حمبرْ خصبئص لظُ إٌببحبث اٌصىٌضبُٔت ولظُ اٌظزخظُبث .4

 حمبرْ بُٓ خصبئص إٌببحبث اٌبذرَت .5

 حغذد ألظبَ إٌببحبث ِؼزاة اٌبذور .6

 حٍخص دورة عُبة إٌببحبث اٌشهزَت .7
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تركٌب النبات 
 أجزاؤهووظائف 

 
 نواع الرئٌسة لخالٌا النباتتصف األ .1
 نسجة النباتنواع الرئٌسة ألتحدد األ .2
 هالنبات وأنسجت بٌن وظائف خالٌاتمٌز  .3
 تحدد األنواع الرئٌسة لهرمونات النبات .4
 الهرمونات فً نمو النباتات تشرح كٌف تؤثر .5
 ستجابات النباتاتاتصف وتحلل األنواع المختلفة من  .6
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التكاثر فً النباتات 
 الزهرٌة

 
 تحدد أجزاء الزهرة ووظائفها .1
 واألحادٌة الجنس, والثنائٌة الجنستصف األزهار الكاملة, والنالصة ,  .2
 تمٌز بٌن أزهار ذوات الفلمة الواحدة وأزهار ذوات الفلمتٌن .3
 تربط بٌن آلٌة تلمٌح الزهرة وتركٌبها .4
 توضح الفترة الضوئٌة .5
 تتتبع دورة حٌاة نبات زهري .6
 تصف عملٌة اإلخصاب وتكوٌن البذور فً نبات زهري .7
 تلخص إنبات البذرة .8
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تركٌب الخلٌة 
 ووظائفها

 
 تصف آلٌة عمل الغشاء البالزمً .1
 تحدد تركٌب أجزاء خلٌة حمٌمٌة النواة ووظٌفتها .2
 تمارن بٌن تراكٌب الخلٌة النباتٌة والحٌوانٌة .3
 الكربون فً المخلولات الحٌة تصف أهمٌة عنصر .4
 تلخص المجموعات األربع الرئٌسة للجزٌئات الحٌوٌة الكبٌرة .5
 جزٌئات الحٌوٌة الكبٌرةتمارن بٌن وظائف كل مجموعة من ال .6
 تلخص أهمٌة اإلنزٌمات فً المخلولات الحٌة .7
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 وزارة التعليم                              

 (                              280الرمس)

 إلادارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك             
 شراف التربوي إدارة إلا الشؤون التعليمية ـ 
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 اٌفصً

         

 ( 3ّمزر ) األعُبء ٌ اٌّهبراث األطبطُت        
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 الطالة الخلوٌة

 

 
 تلخص لانونً الدٌنامٌكا الحرارٌة .1
 تمارن بٌن المخلولات ذاتٌة التغذي وغٌر ذاتٌة التغذي .2
 فً الخلٌة ATPالطالةتصف آلٌة عمل جزيء  .3
 تلخص مرحلتً عملٌة البناء الضوئً .4
 فً أثناء التفاعالت الضوئٌة توضح وظٌفة البالستٌدة الخضراء .5
 تصف عملٌة نمل اإللكترونات وترسمها .6
 تلخص مراحل التنفس الخلوي .7
 تحدد دور نوالل اإللكترونات فً كل مرحلة من مراحل التنفس الخلوي .8
 التخمر اللبنًتمارن بٌن التخمر الكحولً و .9
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 الخلوي التكاثر

 
 تفسر لماذا تكون الخالٌا متناهٌة بالصغر .1
 تلخص المراحل األساسٌة من دورة الخلٌة .2
 البٌنً تصف مراحل الطور .3
 نمسام المتساويتصف أحداث كل مرحلة من مراحل اال .4
 مسام السٌتوبالزمانتشرح عملٌة  .5
 دورة الخلٌةتلخص دور البروتٌنات الحلمٌة فً التحكم فً  .6
 تشرح كٌف ٌرتبط مرض السرطان بدورة الخلٌة .7
 تصف أهمٌة موت الخلٌة المبرمج .8
 ستخداماتها المحتملةاالجذعٌة و تلخص نوعً الخالٌا .9
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التكاثر الجنسً 
 والوراثة

 
نمسام روموسومات الذي ٌحدث فً أثناء االتفسر سبب نمص عدد الك .1

 المنصف
 المنصفنمسام تمٌز وتلخص مراحل اال .2
 نمسام المنصف فً التنوع الوراثًتحلل أهمٌة اال .3
 توضح أهمٌة تجارب مندل فً دراسة علم الوراثة .4
 نعزال الصفات ولانون التوزٌع الحراتلخص لانون  .5
 حتماالت األبناء الناتجة عن التزاوج مستخدماً مربع بانٌتاتتولع  .6
 نمسام المنصف إلى تراكٌب جٌنٌة جدٌدةاال تلخص كٌف ٌؤدي .7
رتباط الجٌنات فً عمل خرٌطة استخدام اتفسر كٌف ٌمكن  .8

 كروموسومٌة
 تحلل أهمٌة تعدد المجموعة الكروموسومٌة فً مجاالت الزراعة .9
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 اٌفصً

             

 ( 3األعُبء ٌّمزر )  اٌّهبراث األطبطُت            
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الوراثة المعمدة 
 والوراثة البشرٌة

 

 

 

 األنماط الوراثٌة لتحدد أٌها سائد وأٌها متنحًتحلل  .1
 ختالالت السائدة والمتنحٌةتلخص أمثلة على اال .2
 تنشئ مخطط ساللة لإلنسان بناء على معلومات وراثٌة .3
 تمٌز بٌن أنماط الوراثة المعمدة المختلفة .4
 تحلل أنماط الوراثة المرتبطة مع الجنس .5
 وق حًالبٌئة فً الطراز الشكلً لمخل تفسر كٌف تؤثر .6
تمٌز بٌن ترتٌب ونمط مخطط الكروموسومات الطبٌعً ومخطط  .7

 الكروموسومات ذات العدد غٌر الطبٌعً
 ( التٌلومٌر تعرف وتصف دور المطعة الطرفٌة ) .8
نفصال مع متالزمة داون ومع أعدد تربط بٌن أثر عدم اال .9

 الكروموسومات غٌر الطبٌعٌة األخرى
 ٌصًتموم مزاٌا وأخطار فحص األجنة التشخـ  11

 

 

         

         9  

  

 الوراثة الجزٌئٌة

 

 

 
 بوصفة مادة الوراثةDNAتلخص التجارب التً أدت الى اكتشاف .1
 DNAترسم وتعنون التركٌب األساسً لجزيء  .2
تصف التركٌب األساسً للكروموسوم فً المخلولات الحٌة حمٌمٌة  .3

 النواة
 DNAتلخص دور اإلنزٌمات فً تضاعف  .4
السلسلة الرئٌسة والسلسلة الثانوٌة بصورة تفسر كٌف ٌتم بناء  .5

 مختلفة كالً منهما عن األخرى
النالل  RNAو الراٌبوسومً, RNAالرسول ,وRNAتفسر كٌف ٌشارن  .6

 فً نسخ الجٌنات وترجمتها
 الرسولRNAفً بناء RNAتلخص دور إنزٌم بلمرة  .7
ستخدامها فً االرسول ,وRNAالى DNAتصف كٌف ٌتم نسخ شفرة  .8

 عٌنبناء بروتٌن م
 تصف كٌف ٌمكن للبكتٌرٌا أن تنظم جٌناتها .9

 الحمٌمٌة النوى عملٌة نسخ الجٌن تنالش كٌف تنظم الخالٌاـ 11
 تلخص األنواع المختلفة من الطفراتـ 11
 DNAتصف كٌف تساعد الهندسة الوراثٌة على التحكم فً ـ 12
 نستعمال الهندسة الوراثٌة فً تحسٌن حٌاة اإلنسااتلخص ـ  13
 تفسر كٌف تستعمل المعلومات من الجٌنٌوم البشري فً تعرف وظائف ـ 14
 الجٌنات فً اإلنسان.     
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 اٌفصً

 

 ( ػٍُ اٌبُئت) ٌّمزر  اٌّهبراث األطبطُت            
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 ِببدئ ػٍُ اٌبُئت

 

 

 ح الفرق بٌن العوامل الحٌوٌة والعوامل الالحٌوٌةتوض .1
 تصف مستوٌات التنظٌم الحٌوي .2
 تمٌز بٌن موطن المخلوق الحً وإطاره البٌئً  .3
 تصف العاللات الغذائٌة المتبادلة بٌن المخلولات الحٌة فً النظام البٌئً .4
 تصف انتمال الطالة فً نظام بٌئً ما .5
 تحدد مصدر الطالة للمنتجات التً تعتمد على البناء الضوئً فً تغذٌها .6
 م الغذائًتصف السالسل الغذائٌة, والشبكات الغذائٌة, والهر .7
تصف انتمال المواد المغذٌة خالل األجزاء الحٌوٌة والالحٌوٌة من النظام  .8

 البٌئً 
 تشرح أهمٌة المواد المغذٌة للمخلولات الحٌة  .9

 للمواد المغذٌة الجٌوكٌمٌائٌة الحٌوٌةتمارن بٌن الدورات ـ 11
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المجتمعات 

والمناطك الحٌوٌة 

 واألنظمة البٌئبة

 

 
تعرف كٌف تؤثر كل من العوامل الحٌوٌة والالحٌوٌة غٌر المناسبة فً  .1

 األنواع 
 تصف كٌف ٌؤثر مدى تحمل المخلولات الحٌة فً توزٌعها .2
 تمٌز مراحل كل من التعالب األولً والثانوي .3
 ة الموجودة فٌهاوائر العرض ومناطك المناخ الرئٌستحدد د .4
موالع المناطك الحٌوٌة ة التً تحدد حٌوٌة الرئٌستصف العوامل الال .5

 البرٌة
 تمٌز بٌن المناطك الحٌوٌة البرٌة بناء على المناخ والعوامل الحٌوٌة .6
 تحدد العوامل الالحٌوٌة الرئٌسة المحددة لألنظمة البٌئٌة المائٌة .7
 تمٌز أن األنظمة البٌئٌة المائٌة توصف بعمك الماء وتدفمه .8
 مٌتهاتتعرف األنظمة البٌئٌة المائٌة االنتمالٌة وأه .9

 ـ تفرق بٌن مناطك األنظمة البٌئٌة البحرٌة11
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علم بٌئة 

 الجماعات الحٌوٌة

 

 
 تصف خصائص الجماعات الحٌوٌة .1

 تستوعب مفهومً المدرة االستٌعابٌة والعوامل المحددة  .2

 تصف طرائك توزٌع الجماعات الحٌوٌة .3

 توضح اتجاهات نمو الجماعة البشرٌة  .4

ال ٌنمو والبطًء النمو والسرٌع النمو  تمارن بٌن التركٌب العمري الذي .5
 لجماعات الدول غٌر النامٌة

 حخىلغ إٌخبئش اٌّخزحبت ػًٍ اطخّزار إٌّى اٌظىبٍٔ .6
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 اٌفصً

         

 ( ئتُػٍُ اٌب) ٌّمزر  اٌّهبراث األطبطُت        
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التنوع الحٌوي 

 والمحافظة علٌة

 

 
 تصف األنواع الثالثة من التنوع الحٌوي .1
 أهمٌة التنوع الحٌويتفسر  .2
 تلخص األهمٌة المباشرة وغٌر المباشرة للتنوع الحٌوي .3
 تمارن بٌن معدالت االنمراض التدرٌجً واالنمراض الحالً .4
 تواجه التنوع الحٌويا تصف أخطار .5
تصف كٌف ٌؤثر تدنً أعداد النوع الواحد من المخلولات الحٌة فً  .6

 النظام البٌئً بأكمله
 ة تصف نوعً الموارد الطبٌع .7
 تحدد طرائك حفظ التنوع الحٌوي .8
 توضح تمنٌتٌن تستخدمان إلعادة التنوع الحٌوي .9
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 سلون الحٌوان

 

 

 حفزق بُٓ اٌظٍىن اٌّىخظب واٌظٍىن اٌغزَشٌ .1

 حخؼزف األٔىاع اٌّخخٍفت ٌظٍىن اٌغُىاْ, وحمذَ أِزٍت ػًٍ وً ٔىع .2

 ٔىعحصف األٔىاع اٌّخخٍفت ِٓ طٍىن اٌخٕبفض, وحؼطٍ أِزٍت ػًٍ وً  .3

 حخؼزف أٔىاع طٍىن اٌخىاصً, واٌغعبٔت, واٌخؼبوْ .4

 حغًٍ إَضببُبث اٌظٍىن وطٍبُبحه ِٓ عُذ اٌبمبء واٌمذرة ػًٍ اٌخىبرز .5

  


